VIKTIG INFORMASJON
FRA RIVERSIDE
NYE ÅPNINGSTIDER
Fra 7. januar 2013:

FORANDRING AV ÅPNINGSTIDER

Mandag – fredag: 14-20.45

Fra 7. Januar 2013 må Riverside holde stengt på formiddager.
Det betyr at vi åpner kl. 14.00

Lørdag: 14-20
Dette er IKKE noe vi ønsker, og grunnen til at det blir sånn er dårlig økonomi.
Vi har ikke fått nok penger til å kunne ha de åpningstidene vi har hatt fram til
nå. Vi har jobbet hardt for å unngå dette, men har ikke fått det til.

Søndag: Stengt

Hva betyr dette for deg?
KONTAKTINFORMASJON:

-

Du kan bruke huset som vanlig fra kl. 14 alle dager unntatt søndager

-

Du kan IKKE komme uten avtale før kl. 14

-

Du kan lage avtaler med oss som jobber her hvis det er viktige ting du
trenger hjelp til på formiddagen ( før kl. 14 ), men du må komme
alene og til avtalt tid. Avtale kan du lage med personalet i våre
åpningstider. Du kan også ringe, men det beste er å gjøre det ved
personlig oppmøte.

-

Du kan få hjelp og snakke med oss som vanlig mellom kl. 14 og 20.45

-

Ungdomsteamet er i gang igjen med Betina og Ria. De kan også
hjelpe deg. De jobber noen kvelder og noen dager i løpet av uka.
Ta kontakt for å lage avtaler.

-

Vi vil fortsette å ha aktiviteter og turer

-

Vi vil ha flere kurs som vi oppfordrer deg til å melde deg på.
Eksempler på type kurs er:
- Jobbsøkerkurs
- Personlig økonomi
- Nettvett og netthandel
- Boligkurs
- Konflikthåndtering

Telefon: 23 43 14 65/70
www.riverside.no
Riverside ungdomshus på
facebook
Mail: siri@riverside.no

Det kan i tiden framover også komme flere forandringer som har med vårt tilbud å gjøre. Dette vil være forandringer som
skal gjøre Riverside til et enda bedre sted.
[Klikk
her for
å legge
til en
bildetekst]
Er det
noe
mer
du
lurer

på, så er det bare å snakke med oss som jobber her.

